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RESUMO – O Herbário IAC foi fundado em 1935, contando, atualmente, com 56.390 exsicatas de 

plantas, das quais 94,11% estão com seus dados informatizados e disponíveis pela Internet no site 

institucional (http://herbario.iac.sp.gov.br/) e em redes nacionais e internacionais. Em continuidade 

às pesquisas, no presente avançou-se no processo de informatização, bem como na atualização 

nomenclatural e adequação aos mais recentes sistemas lineares de classificação filogenética. 

Assim, buscou-se verificar os nomes científicos e populares das plantas cultivadas.  Tomou-se 

como base o atual Boletim IAC 200 e as espécies registradas no MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento).  Foi constatada a existência de 5200 diferentes associações entre 

nomes populares e científicos, de plantas cultivadas, no MAPA (4196 espécies, 1293 gêneros e 

185 famílias) e 271 no Boletim (238 espécies, 142 gêneros e 41 famílias).  Apesar dos números 

surpreendentemente altos do MAPA, 23 espécies e 18 gêneros, de sete famílias constantes no 

Boletim, não tem registro no MAPA.  Dentre as espécies do Boletim, todas as famílias estão 

representadas no Herbário, sendo que ainda não existe a representação de 28 dos gêneros, 

especialmente ornamentais (Costaceae e Orchidaceae - seis cada e Arecaceae e 

Poaceae/Graminae, notadamente bambus – cinco cada).  Dentre aquelas do MAPA, 67% dos 

gêneros tem representantes nativos ou naturalizados no Brasil, incluindo espécies utilizadas na 

recomposição da vegetação nativa.  Apenas os gêneros constantes no Boletim correspondem a 

7777 das amostras do Herbário IAC (14 % do acervo), mas o IAC já desenvolveu, e ainda 

desenvolve, pesquisas com muitos outros cultivos, inclusive abóbora (Cucurbita). 
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ABSTRACT – The Herbarium IAC was founded in 1935, counting currently has 56.390 voucher 

specimens of plants, of which 94.11% are with their computerized data available on the Internet at 

institutional website (http://herbario.iac.sp.gov.br/) and national and international networks. 

Continuing to research in this advanced in the computerization process, as well as nomenclatural 

update and adaptation to the latest linear systems of phylogenetic classification. Thus, it sought to 

verify the scientific and common names of cultivated plants. It was taken as a basis the current 

Boletim IAC 200 and the species recorded in the MAPA (Ministry of Agriculture, Livestock and 

Supply). It has been found that there are 5200 different associations between popular and scientific 

names of plants grown in the MAP (4196 species in 1293 genera and 185 families) and 271 in the 

Bulletin (238 species, 142 genera and 41 families). Despite the surprisingly high numbers of MAPA, 

23 species and 18 genera, seven families contained in the Bulletin, has no record in the MAPA. 

Among the species of the Bulletin, all families are represented in the herbarium, and yet there is no 

representation of the 28 genres, especially ornamental (Costaceae and Orchidaceae - six each and 

Arecaceae and Poaceae/Graminae, notedly bamboos - five each). Among those of the MAPA, 67% 

of the genera have native or naturalized representatives in Brazil, including species used in the 

restoration of native vegetation. Only constant genres in the Bulletin corresponding to 7777 samples 

of the Herbarium IAC (14% of assets), but the IAC has developed, and still develops, researches 

with many other crops, including squash (Cucurbita). 
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